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                            Warszawa, dnia 28.11.2016r. 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowanie pn. „Wykonanie usługi stałej konserwacji i przeglądów oraz awaryjnych napraw urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, 
wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie” (sygnatura sprawy: 78/ZZ/AZLZ/2016). 

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.11.2016r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert w zakresie ww. postępowania. 

 

Oferty, w ww. zakresie złożyli Wykonawcy: 

 

Lp. Wykonawcy (firmy oraz 
adresy), którzy złożyli oferty w 

terminie 

Cena (ryczałtowa) za 
świadczenie usługi stałej 

konserwacji i przeglądów 

urządzeń 
klimatyzacyjnych, 

wentylacyjnych i 
chłodniczych. 

Cena brutto PLN za 
jedną 

roboczogodzinę 
jednego pracownika 
(zastosowana przy obliczeniu 

ww. ceny ryczałtowej) – 
wykonywanie czynności w 

dniach roboczych 
(poniedziałek-piątek) godz. 
od 8:00 do 16:00 (stawka 

cenowa stosowana również 
w przypadku konieczności 

zwiększenia zasobu 
ludzkiego w ww. godzinach 

oraz przy usuwaniu awarii  w 
tych godzinach) 

Cena brutto PLN 
za jedną 

roboczogodzinę 
jednego 

pracownika         
– za usuwanie awarii w 

dniach roboczych 
(poniedziałek-piątek) 

godz. od 16:01 do 07:59 
i w dniach wolnych (ww. 
stawka cenowa będzie 
miała zastosowanie w 

przypadku gdy zaistnieje 
konieczność usunięcia 

awarii po godzinie 16:00 
do 07:59 oraz gdy 

zaistnieje koniczność 
usuwania skutków awarii 
w przedziale czasowym 

od 16:01 do 07:59) 

Cena brutto 
PLN za jedną 

roboczogodzinę 
koordynatora 
(zastosowana przy 
obliczeniu ww. ceny 

ryczałtowej) – 
wykonywanie 

czynności w dniach 
roboczych 

(poniedziałek-piątek) 
godz. od 8:00 do 

16:00 (stawka cenowa 
stosowana również w 

przypadku 
konieczności 

zwiększenia zasobu 
ludzkiego w ww. 

godzinach oraz przy 
usuwaniu awarii  w 

tych godzinach) 

Cena brutto 
PLN za jedną 

roboczogodzinę 
koordynatora     

– za usuwanie awarii 
w dniach roboczych 
(poniedziałek-piątek) 
godz. od 16:01 do 
07:59 i w dniach 

wolnych (ww. stawka 
cenowa będzie miała 

zastosowanie w 
przypadku gdy 

zaistnieje konieczność 
uczestnictwa 

koordynatora przy 
usunięciu awarii po 
godzinie 16:00 do 

07:59 oraz gdy 
zaistnieje koniczność 
usuwania skutków 
awarii w przedziale 

czasowym od 16:01 do 
07:59) 

1. Stultz Polska Sp. z o.o.,           
Al. Jerozolimskie 162, 

 

840 434,40 PLN brutto 

 

61,50 PLN brutto 

 

61,50 PLN brutto 

 

61,50 PLN brutto 

 

61,50 PLN brutto 
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02-342 Warszawa 

2. Comfortclima Grzegorz Grzenda, 

Ul. Bolesława Prusa 7,            
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

1 193 100,00 PLN brutto 

 

98,40 PLN brutto 

 

147,60 PLN brutto 

 

123,00 PLN brutto 

 

184,50 PLN brutto 

3. Orange Real Estate Sp. z o.o., 

ul. Piękna 17/19,                   
00-549 Warszawa 

 

980 186,07 PLN brutto 

 

42,11 PLN brutto 

 

54,76 PLN brutto 

 

47,38 PLN brutto 

 

61,59 PLN brutto 

4. Klim-Spaw Sp. z o.o., 

ul. Powsińska 48, 

02-903 Warszawa 

 

428 040,00 PLN brutto 

 

15,00 PLN brutto 

 

18,90 PLN brutto 

 

18,90 PLN brutto 

 

19,90 PLN brutto 

5.  Argon S.C., 

Szymon Ruban, Marek 
Lewandowski, 

ul. Malownicza 22/1 

02-272 Warszawa 

 

 

361 620,00 PLN brutto 

 

 

12,50 PLN brutto 

 

 

12,50 PLN brutto 

 

 

12,50 PLN brutto 

 

 

12,50 PLN brutto 

6. Mera Technik Sp. z o.o., 

ul. Poezji 19, 

04-994 Warszawa 

 

487 080,00 PLN brutto 

 

55,35 PLN brutto 

 

79,95 PLN brutto 

 

79,95 PLN brutto 

 

98,40 PLN brutto 

7. Ascoklima Sp. z o.o., 

ul. Kochanowskiego 47 lok. 42, 

01-864 Warszawa 

 

398 813,00 PLN brutto 

 

61,50 PLN brutto 

 

79,95 PLN brutto 

 

63,96 PLN brutto 

 

84,87 PLN brutto 

8. HVAC Service  

Joanna Miszczak 

ul. Majdańska 1 lok. 46, 

04-088 Warszawa 

 

357 073,92 PLN brutto 

 

44,28 PLN brutto 

 

57,56 PLN brutto 

 

98,40 PLN brutto 

 

127,92 PLN brutto 

9. Impel Tech Solutions 
„COMPANY” Sp. z o.o. Sp. K., 

ul. Marsa 56a, 

04-242 Warszawa 

 

556 953,84 PLN brutto 

 

60,00 PLN brutto 

 

75,00 PLN brutto 

 

70,00 PLN brutto 

 

85,00 PLN brutto 

10. Crystal Power  

Paweł Panaszczuk 

ul. Dembowskiej 12, 

05-822 Milanówek 

 

856 080,00 PLN brutto 

 

123,00 PLN brutto 

 

0,01 PLN brutto 

 

123,00 PLN brutto 

 

0,01 PLN brutto 
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Czynność otwarcia ofert została poprzedzona podaniem kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota wynosi:  
922 500,00 PLN brutto. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie pisemnej.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 


